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IV. 

Odůvodnění 

 

1. OBECNÁ ČÁST 

 

1.1 Název 

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 57/2015 Sb., o stanovení rozsahu 

údajů zapisovaných do informačního systému o služebním platu a způsobu jejich zapisování. 

 

1.2 Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 

principů 

Informační systém o služebním platu vojáků z povolání spravuje Ministerstvo financí. Tento 

informační systém slouží k výkonu veřejné správy v rozsahu zajišťování informační činnosti 

ve smyslu zákona o informačních systémech veřejné správy, jejímž předmětem jsou údaje  

o služebním platu. Účelem informačního systému je shromažďovat, zpracovávat a uchovávat 

údaje o prostředcích na služební platy, o průměrných služebních platech vojáků a jejich 

osobních údajích, které ovlivňují výši služebního platu. Informační systém o služebním platu 

je koncipován jako neveřejný informační systém. Nařízení vlády č. 57/2015 Sb. stanovuje 

jednak subjekty údajů, o kterých se zapisují údaje do informačního systému o služebním platu 

a dále pak rozsah údajů zapisovaných do informačního systému o služebním platu, včetně 

způsobu provádění tohoto zápisu (identifikace údaje). Na základě požadavku Ministerstva 

práce a sociálních věcí se navrhuje rozšířit zapisované údaje o nový datový prvek, a to kód 

oboru nejvyššího vzdělání.  

 

1.3 Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 

navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

Podle § 68q odst. 3 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona  

č. 332/2014 Sb., Ministerstvo obrany zapisuje údaje do informačního systému o služebním 

platu v rozsahu a způsobem, který stanoví vláda nařízením. Úprava rozsahu zapisovaných 

údajů navrhovaným nařízením vlády je tak plně v souladu se zákonným zmocněním.  

 

1.4 Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 

judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 

Evropské unie  

Návrh nařízení vlády se dotýká zpracovávání osobních údajů vojáků z povolání. Právo 

ochrany osobních údajů je regulováno úmluvou Rady Evropy č. 108 ze dne 28. ledna 1981 

o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat a jejím dodatkovým 

protokolem ze dne 8. listopadu 2001. Z hlediska EU je základem článek 16 smlouvy 

o fungování Evropské unie ve znění Lisabonské smlouvy a článek 8 Charty základních práv 

Evropské unie. Základem zákonné regulace je obecné nařízení o ochraně osobních údajů 

(GDPR), které je do českého právního řádu implementováno zákonem č. 110/2019 Sb., 

o zpracování osobních údajů, a zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony 

v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů.  

Návrh nařízení vlády v koncepci ochrany osobních údajů vychází ze základního práva 

každého jedince na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromí a v tomto smyslu 

ho lze beze zbytku označit jako obecně slučitelný s právem Evropské unie a jeho zásadami. 

Návrh nařízení obecně vychází z čl. 7 a 8 Listiny základních práv Evropské unie a zásad 

stanovených v oblasti zpracovávání osobních údajů Úmluvou o ochraně osob se zřetelem na 

automatické zpracování osobních dat č. 108.    
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1.5 Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny  

Na základě požadavku Ministerstva práce a sociálních věcí se navrhuje doplnit rozsah 

zapisovaných údajů o kód oboru nejvyššího dosaženého vzdělání. Jinak než novelou nařízení 

vlády č. 57/2015 Sb. požadovaného stavu dosáhnout nelze. Ostatní zapisované údaje 

v rozsahu stanoveném v přílohách č. 1 až 3 nařízení vlády č. 57/2015 Sb. jsou i nadále 

důvodné a není potřebné je upravovat.  

     

1.6 Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 

sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 

zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny,  

a dopady na životní prostředí 
Návrh nařízení vlády vyvolá nezbytnost úpravy informačních systémů. Ovšem s ohledem na 

minimální rozsah navrhovaných změn budou tyto výdaje hrazeny na vrub již vyčleněných 

finančních prostředků na jejich provoz a údržbu. V souvislosti s touto změnou nebude 

Ministerstvo obrany uplatňovat u Ministerstva financí zvýšení objemu prostředků na běžné 

výdaje.  
Navrhovaná právní úprava nemá žádné dopady na podnikatelské subjekty. Návrh nařízení 

vlády nemá negativní dopady na osoby sociálně slabé ani na osoby se zdravotním postižením. 

Návrh novely je tedy bez negativních dopadů na sociální sféru. Návrh nemá žádné dopady na 

národnostní menšiny ani na životní prostředí. 

 

1.7 Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen  

Princip zákazu diskriminace jako normativní a aplikační zásada je upravena v § 2 odst. 3 

zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů. Předkládaná 

novela nařízení vlády do principu zákazu diskriminace nezasahuje. Lze konstatovat, že návrh 

tak nemůže nezakládat žádné rozdíly mezi vojákyněmi a vojáky z povolání.  

 

1.8 Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů 

Návrhem nařízení vlády nedochází k významné změně dosavadního zpracování osobních 

údajů, změna rovněž nevytváří nebo nezesiluje rizikovost pro subjekty údajů. Další podmínky 

ochrany osobních údajů při výkonu informačních činností je povinen zajistit správce 

informačního systému o služebním platu, který odpovídá za jeho provoz [§ 2 písm. c) zákona 

č. 365/2000 Sb.]. Provádění informační činnosti v informačních systémech veřejné správy, 

kterým informační systém o služebním platu, je podle § 2 písm. a) zákona č. 365/2000 Sb. 

spojeno se zachováním práv a povinností správce tohoto informačního sytému. 

 

1.9 Zhodnocení korupčních rizik 

Návrh novely nařízení vlády nezakládá žádná korupční rizika.  

 

1.10 Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Navrhovaná právní úprava je úpravou, která nemá žádný dopad na bezpečnost nebo obranu 

státu.  
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2. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

K čl. I  

Na základě požadavku Ministerstva práce a sociálních věcí se navrhuje do přílohy č. 1 

nařízení vlády č. 57/2015 Sb. doplnit nový datový prvek AA1867 - kód  oboru nejvyššího 

vzdělání. Tento datový prvek byl do Informačního systému o datových prvcích zaveden dnem 

24. ledna 2019. Jde o datový prvek pro kódové označení roku ukončení studia (nejvyššího 

stupně vzdělání), kódu školy a oboru vzdělání (programu studia). Pokud má zaměstnanec 

ukončeno více škol se stejným nejvyšším vzděláním,  vyplňuje se obor vzdělání, který nejvíce 

odpovídá požadavkům na současné zaměstnání. Vyplňuje se u zaměstnanců se středním  

a vyšším vzděláním. 

Podle Ministerstva práce a sociálních věcí nejsou v současné době k dispozici informace, 

v jakých profesích a s jakým mzdovým ohodnocením se na trhu práce uplatňují absolventi 

jednotlivých oborů středních a vysokých škol. Tato informace je důležitá nejen pro sledování 

změn v kvalifikačních požadavcích trhu práce, ale i pro Ministerstvo školství, mládeže  

a tělovýchovy, kraje jako zřizovatele středních škol i pro jednotlivé vysoké školy. Zejména 

z tohoto důvodu a s ohledem na predikci trhu práce byl do Informačního systému o datových 

prvcích zaveden výše uvedený nový prvek.  

 

K čl. II 

Účinnost nařízení vlády se navrhuje k 1. lednu 2021, a to proto, že je nezbytné nejdříve 

provést legislativní změny, na základě kterých bude požadována úprava informačního 

systému. Až v okamžiku implementace nového datového prvku do informačního systému 

může Ministerstvo obrany přistoupit k naplňování jeho hodnot. Vzhledem k tomu, že 

ministerstvo nedisponuje v současné době všemi relevantními údaji, které obsahuje uvedený 

datový prvek, bude tak nutné jej naplňovat individuálně, a to téměř u všech vojáků z povolání. 

Proto se navrhuje předat údaje z nového datového prvku poprvé do 5. února 2021, a to za rok 

2020 (v termínu podle § 2 odst. 2 nařízení vlády č. 57/2015 Sb.).  

 

 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBD5BK5VA)


